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Svar på henvendelser om ideelle barnehager og krav til eget rettssubjekt 
for barnehagedriften 

 

Vi viser til møtet 15. august 2022 og deres henvendelser 31. august, 25. oktober og 11. 

november 2022, hvor dere beskriver faktiske og rettslige problemstillinger i forbindelse med 

at medlemsbarnehagene deres skal organiseres som egne rettssubjekter. Dere ber om at 

ikraftsettelsen av kravet om eget rettssubjekt utsettes i påvente av at disse spørsmålene 

avklares. 

 

Kravet om at hver barnehage skal være et eget rettssubjekt vil gjelde for alle private 

barnehager som ikke er omfattet av den vedtatte unntaksregelen, jf. Prop. 82 L (2021-2022) 

Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, 

meldeplikt m.m.) og Innst. 403 L (2021-2022). De nye lovreglene trer i kraft 1. januar 2023. 

 

Dere viser til at flere av menighetsbarnehagene eies av kirkelig fellesråd i Den norske kirke 

og til at Brønnøysundregisteret har opplyst at et kirkelig fellesråd ikke kan stå som eier av et 

aksjeselskap. Dere vil ta initiativ til at Brønnøysundregisteret endrer sin praksis når det 

gjelder aksjeselskap opprettet av kirkelig fellesråd, men dere antar at dette ikke vil være 

avklart før nyttår. Dere viser også til at etablering av et selskap for hver barnehage krever en 

trygg og forutsigbar håndtering av pensjonsforpliktelsene til deres medlemsbarnehager, 

herunder ansvar for betaling av årlig reguleringspremie for tidligere tilsatte. Dere er i dialog 

med KLP som dere har pensjonsavtale med, men når det gjelder forholdet mellom 

barnehagen og menighetsrådet som eier, er det vesentlige forhold som ikke er konkludert. 

 

Når det gjelder eiendomsforhold viser dere til at de fleste av deres barnehagemedlemmer 

holder til i lokaler som er eid av soknet i Den norske kirke, og at flere av disse lokalene 
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Side 2 
 

inngår i et kirkebygg eller er på en eiendom i tilknytning til kirkebygget. Det er derfor 

vesentlige praktiske, rettslige og økonomiske utfordringer med å skille ut barnehagens 

lokaler fra kirkebygget eller fra soknet som eier. Dere viser til at gjeldene Kirkeordning for 

Den norske kirke § 20 inneholder klare begrensninger for deling av eiendom i tilknytning til 

kirke. Hvis deling kan gjennomføres, vil det uansett forutsette en omfattende saksbehandling. 

Dere har derfor anbefalt at barnehagene som må etableres som egne rettssubjekter, leier 

sine lokaler fra 1. januar 2023, fordi det ofte ikke vil være mulig å etablere barnehagen som 

eier av barnehagen innen nyttår.  

 

Departementet viser til at det er opp til hver enkelt barnehageeier å avgjøre hvordan man 

skal omorganisere driften for å tilfredsstille det nye kravet i barnehageloven § 7 a. Samtidig 

har vi forståelse for at overgangen til egne rettssubjekter er ekstra tid- og arbeidskrevende 

for barnehager som har behov å avklare forholdet til andre rettsområder. Vi tar til etterretning 

at det i enkelte slike tilfeller kan skje at man ikke får alt på plass til 1. januar 2023.  

 

Dere opplyser at dagens regelverk for mva-kompensasjon innebærer at når menighetsrådet 

eller kirkelig fellesråd skal leie ut lokaler til barnehagen, vil/kan de miste mva-kompensasjon 

på vedlikehold og driftsutgifter for bygning. Huseier vil også miste retten til mva-

kompensasjon ved nybygg, påbygg eller omfattende behov for vedlikehold.  

 

Departementet tar innspillet knyttet til regelverket om mva-kompensasjon til etterretning. 

Regelverket om mva-kompensasjon til barnehager er utformet med tanke på at eierne har 

bygget og driften i samme selskap. I lys av utviklingen i barnehagesektoren er dette en 

problemstilling vi vil se nærmere på. 

 

Dere viser også til at forbudet mot låneopptak andre steder enn finansforetak er svært 

problematisk, fordi det er nesten umulig å se for seg at oppsplittingen som må skje i mange 

selskaper, kan foregå uten at man benytter fisjonsfordringer og fisjonsgjeld mellom 

selskapene. Departementet viser til at forbudet mot å ta opp lån på andre måter enn i 

finansforetak ikke gjelder kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften. 

Fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med 

omorganiseringer som er nødvendige for å kunne oppfylle kravet om å være et selvstendig 

rettssubjekt, skal anses som kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften. Dette er 

altså ikke omfattet av forbudet mot låneopptak andre steder enn i finansforetak. 

 

Dere viser videre til at de økonomiske utfordringene for mindre ideelle barnehager er 

hovedårsaken til at mange menighetsbarnehager har blitt lagt ned de siste årene. 

Lovendringen medfører betydelig merarbeid og merkostnader, og dere mener disse 

merkostnadene vil bli forholdsvis større for de mindre ideelle barnehagene med liten 

administrativ kapasitet. Etablering av barnehager som egne rettssubjekter krever også en 

kompetanse som normalt ikke finnes i den enkelte barnehages administrasjon, og det vil 

derfor ofte være behov for kjøp av bistand. Dere erfarer at de fleste av deres 

barnehagemedlemmer i utgangspunktet sliter med å gå i balanse, og at økte kostnader 

derfor kan gi betydelige utfordringer for å sikre forsvarlig drift i disse barnehagene.  



 

 

Side 3 
 

Departementet viser til at regjeringen har varslet en helhetlig gjennomgang av regelverket for 

styring og finansiering av barnehagesektoren i løpet av 2023. I dette arbeidet utredes det 

blant annet på hvordan ideelle barnehager kan få bedre rammevilkår.  

 

Vi viser ellers til at Statsforvalterne veileder barnehagene i det nye kravet om å være 

selvstendig rettssubjekt, og Utdanningsdirektoratet veileder også i forbindelse med 

innføringen av det nye regelverket. Direktoratet har i denne forbindelse opprettet samarbeid 

og kontakt med Stiftelsestilsynet. Når det gjelder andre rettsområder enn 

barnehageregelverket, kan dere ta kontakt med forvaltningsorganene som forvalter disse. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trude Wessel Eide (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Linn Kvinge 

utredningsleder 
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